Informatie over het Verzetsmonument naast het Oude Raadhuis in Nootdorp
Tegen het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat, rechts, is een monument voor L. Brouwer, 4
september 1944. Er ligt een metalen plaatje voor, in de bestrating, daarop staat
“herdenkingsmonument” 1948 kunstenaar onbekend. Het stelt een zwaard voor met een
lauwerkrans erdoorheen (lauwerkransen zie je ook vaak op begraafplaatsen). Volgens de site van het
4-5 mei comité is het een laurierkrans. Maar dat is hetzelfde en het gangbare woord is lauwerkrans.
De tekst op het monument luidt:
'HIER VIEL
8 SEPTEMBER 1944
L. BROUWER
WACHTMEESTER
DER KON. MARCH
SLACHTOFFER
VAN NEERLANDS VERZET
TEGEN DUITSCHE TERREUR.'
Lubbert Brouwers was opperwachtmeester van de Staatspolitie en lid van het verzet. Hij is op 8
september 1944 door de bezetter gefusilleerd. Het monument is in 1946 onthuld.

Informatie over het Monument Arcen en Velden
Naast het Raadhuis, in het Raadhuispad, is het Monument Arcen en Velden 1946, gemaakt van
keramiek. Beschrijving van de website van Noitdorpse Historiën: Na de Tweede Wereldoorlog
werden de zwaarst geteisterde Nederlandse gemeenten geadopteerd door minder zwaar getroffen
gemeenten. De gemeente Arcen en Velden in Limburg werd door Nootdorp geadopteerd. Er werd
een grote inzameling van inboedel, textiel en vee gehouden. De gaven werden vervolgens met
vrachtwagens naar Arcen en Velden gebracht. Uit dankbaarheid schonk de bevolking van Arcen en
Velden in augustus 1946 een monument. Dit keramisch beeld laat een aantal oorlogstaferelen zien,
waarboven aan de voorzijde het wapen van Arcen en Velden en in de top de vredesduif. Aan de
achterzijde is de hulpverlening door Nootdorp uitgebeeld en is het wapen van Nootdorp afgebeeld.
- Hier wordt dus iets uit de oorlog herdacht, dat niet alleen maar naar is; het is een monument van
dankbaarheid om goede daden.

Informatie over het hart met sleutels
Voor het raadhuis, in het groen, is een hart met allemaal sleutels. Volgens Noitdorpse Historiën:
Dit object kwam deels tot stand tijdens de culturele week in 1993. Nootdorpers konden sleutels
plakken of lassen op een hart van metaal en natuursteen, gemaakt door dorpsgenoot Kees Balm. Op
de plaats van het kunstwerk is ook een schatkist begraven met daarin hartewensen, verhalen en
gedichten over de toekomst en de wereld, de natuur en persoonlijke ontboezemingen van
Nootdorpers. De schatkist wordt weer opgegraven in het jaar 2080, ter gelegenheid van het 800-jarig
bestaan van Nootdorp.
- Dit is dus niet echt een herdenkingsmonument, het is een object waarin mensen herinneringen
hebben gestopt…

